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РЕЦЕНЗІЇ

Тепер‚ у дуже непевні сьогоднішні часи‚ коли аме-
риканський і‚ виглядає‚ увесь білий світ опосідають‚
вирядившись у новітні одежі‚ старі‚ здавалося б‚ уже

пережиті‚ вже остаточно розвінчані й відкинуті омани‚ й
коли людина‚ намагаючись не втратити твердий ґрунт під
ногами‚ не знає‚ вкрай розгублена‚ що буде завтра‚ – по-
годься‚ читачу‚ що в ці дуже тривожні‚ темносірі‚ майже
непроникні для розуму дні нібито недоречно говорити про
минуле‚ нібито марно згадувати‚ як українська людина в
страшному ХХ ст. залишалася‚ всупереч неймовірним об-
ставинам‚ Людиною‚ своїм індивідуальним життям‚ таким
мовби маленьким‚ непомітним‚ стаючи на бік світла‚ ут-
верджуючи великий сенс людської історії – боротьбу
проти сил темряви.

Не впадаймо у відчай! Ріка життя знесе геть і цю‚ на-
разі панівну‚ брудну піну‚ ніякі недобрі збурення в сус-
пільствах і в душах людей‚ ніякі нові спроби переписати
і спотворити те‚ що вже закарбоване на скрижалах віч-
ности‚ не заглушать цього сенсу‚ не знецінять шляхетних
зусиль попередніх поколінь в жодному народі на землі. А
тим більше – в американському‚ котрий своєю свободо-
любністю і реально досягнутою свободою щедро поділився
з багатьма поневоленими націями‚ зокрема й нашою‚ ук-
раїнською. Так щедро‚ що в загальноамериканській істо-
рії‚ навіть на найславніших її сторінках‚ знаходимо довгу
низку українських імен.

Особливий привід для гордости і самопошани: ці ж іме-
на великою мірою належать і нашій національній історії.
І щось більшого: все американське українство в цілості‚
від самих його початків‚ принаймні від останнього деся-
тиріччя ХІХ ст.‚ тобто від виникнення Українського На-
родного Союзу і газети «Свобода»‚ розвивалося унікаль-
ним подвійним шляхом – засвоєння американських цін-
ностей тривало водночас зі збереженням свого українського
«я»‚ з вірністю гаслові «Пам’ятаймо про Україну!».

Давні єгиптяни‚ мудрі жерці їхніх храмів‚ знали‚ що лю-
дина має‚ крім фізичного серця зліва грудей‚ ще одне‚ спра-
ва‚ невидиме‚ духовне серце. Американські українці пе-
реконливо ствердили цю істину своїм життям. Якщо ко-
лись все ж таки з’явиться на цю тему поважне‚ вичерпне
дослідження – ой‚ давно йому час з’явитися! – і прийде
в Україну‚ зокрема в українські школи‚ який винятково здо-
ровий вплив така книжка мала б на дітей‚ надихаючи їхні
душі сотнями‚ тисячами прекрасних прикладів.

Тому кожeн текст‚ написаний американцем українського
походження‚ кожен індивідуальний спогад є неабиякою по-
дією нашого всеукраїнського культурного життя і‚ влас-
тиво‚ провісником майбутнього‚ дуже й дуже потрібного
фундаментального видання – великої історії американ-
ського українства.

Такою ось неабиякою подією є нещодавно видана в Ро-
честері‚ Ню-Йорк‚ (заходами Babiuk Enterprises) книжка-
спогад «Моя історія: досягнути недосяжну зірку» відомого
в Америці і в Україні правника‚ судді Федерального суду
претензій США‚ доктора юридичних наук Богдана Футея.
Книжка‚ як на маштаб особистости автора‚ аж занадто
скромна‚ у ній лише 105 сторінок‚ й то рясно пересипа-
них фотографіями – щоправда‚ вони великою мірою зба-

гачують текст. Тим часом реальний обсяг здійсненої цією
людиною праці‚ професійної та громадської‚ й то в обид-
вох країнах‚ в Америці і в Україні‚ дозволяв би на солід-
ний том. Тут же маємо тільки скупо подані відомості щодо
службової кар’єри‚ наукової діяльности і багатьох гро-
мадських посад та функцій.

Ось лише деякі‚ починаючи з юнацьких літ: президент
студентської організації в Клівленді‚ президент Союзу ук-
раїнських студентських товариств Америки‚ президент Сві-
тової української студентської організації‚ президент
Спілки Української Молоді Америки в Клівленді‚ прези-
дент Українських злучених органзацій Огайо‚ президент
Українсько-американської асоціяції адвокатів‚ голова Ор-
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ганізаційного комітету вшанування Тисячоліття христи-
янства в Україні.

Зате щирим душевним теплом і чисто українським ро-
динним пієтетом пройнята головна частина книжки‚
власне спогади про пережите кількома поколіннями Фу-
теїв і великим колом інших українських сімей. Нібито за-
гальна картина знайома‚ типова для тих часів‚ але не-
можливо без хвилювання читати‚ як прості селяни‚ люди
від плуга‚ від землі‚ тягнулися до світла знань‚ до рідної
культури‚ як дбали про освіту дітей і про те‚ аби вони ви-
ростали корисними для свого народу.

Як це тяжко було досягати за панування Польщі‚ а ще
тяжче – після 17 вересня 1939 року‚ коли частина родини
Футеїв стала жертвою «перших совєтів-освободителів»‚
частина опинилася в Сибіру. Не легше стало влітку 1941
року‚ з приходом гітлерівських військ – жах нацизму впав
на все населення Бучача‚ українське‚ польське‚ єврейське.
Автор‚ доречно забігаючи вперед‚ пише‚ що не так дав-
но Яд Вашен‚ Всесвітній центр Голокосту‚ вдостоїв меш-
канців Бучача звання «Праведники народів світу».

У 1944 році масового відчаю‚ Футеї і Верещуки‚ тоб-
то родини тата і мами п’ятирічного тоді Богдана‚ поряд з
тисячами українців‚ рушили на спасенний захід‚ де‚ звіс-
но‚ ніхто їх не чекав з розкритими обіймами. Виживали‚
тяжко працюючи на фармах‚ відтак був табір Ді-Пі в Міт-
тенвальді. Перше відчуття своєї громади‚ перше дитяче то-
варишування‚ перші переживання вірної хлопчачої друж-
би‚ що триває донині… Ця деталь спогадів дуже харак-
терна: автор пам’ятає імена багатьох людей ще з далекої
України‚ відтак з Міттенвальду‚ відтак з Арґентини‚ така
пам’ять завжди говорить про добру душу‚ якій не є бай-
дужий людський світ.

Далі‚ наприкінці 1948 року – тяжка‚ виснажлива по-
дорож до Арґентини‚ в далекий не лише віддаллю край‚
але й культурою‚ мовою‚ кліматом. Цей опис зачепить стру-
ну в серці кожного читача: у незабутню першу ніч в Буе-
нос-Айресі малий Богдан прокинувся від невтішного ма-
миного ридання і її слів до тата: «Петрусю‚ я хочу додо-
му‚ хочу додому!…».

Може‚ оце мамине «додому» багато й визначило в його
дальшому житті‚ сповнило високою мотивацією його
навчання в гімназії‚ в університеті‚ глибоко і назавжди
зв’язало з українською громадою та її інтересами‚ піднесло
над його долею високу зірку‚ котру він постановив собі до-
сягнути.

Після майже десятирічного життя в Арґентині сім’я Фу-
теїв перебралася до Америки‚ країни великих можливос-
тей для кожної людини‚ здатної на «per aspera ad astra». Бог-
дан Футей яскраво засвідчив цю здатність‚ здобувши спер-
шу диплом історика і політолога‚ відтак правника‚ вже з
докторським званням. Перша відповідальна праця в аме-
риканському уряді – головою Комісії з вреґулювань за-
кордонних позовів.

Й ось та зірка: у 1986 році Президент Рональд Рейґан
запропонував кандидатуру Б. Футея на пост судді Феде-
рального суду претензій. Зірка така висока‚ що помітна й
в українському небі. У книжці є фотографії д-ра Б. Футея
не лише з Р. Рейґаном‚ Джорджем Бушем-старшим і Би-
лом Клінтоном‚ але й з українськими президентами Лео-
нідом Кравчуком‚ Леонідом Кучмою‚ Віктором Ющенком‚
Петром Порошенком‚ з відомими діячами української на-
уки і культури. І це не зустрічі «для знимки». Д-р Б. Фу-
тей був активним учасником будівництва правової укра-
їнської держави‚ про що його біографам розкажуть десятки
праць‚ присвячених цій темі‚ в американських журналах‚
велике окреме україномовне дослідження «Становлення
правової держави в Україні‚ 1991-2001»‚ видане в Києві
і вже двічі перевидане.

Окрема його заслуга – лекції з конституційного права
в Національному університеті «Києво-Могилянська ака-
демія»‚ Київському університеті ім. Тараса Шевченка‚
Львівському університеті ім. Івана Франка‚ Прикарпат-
ському і Закарпатському університетах‚ Українському
Вільному Університеті в Мюнхені.

В українській столиці родина Футеїв – як вдома. З тією
хіба різницею‚ що на відпочинок часу не залишається – ні
для Б. Футея‚ ні для його дружини. Свідчить про це гар-

не фото: президенти Л. Кравчук і Л.
Кучма вітають Мирославу Футей з вру-
ченням їй Ордена Княгині Ольги – за
плідну волонтерську працю в Посольстві
США у Києві.

Вичислювати нагороди і почесні
звання та численні високі відзнаки д-ра
Б. Футея – на це місця в газеті не вис-
тачить.

І хіба можна дивуватися‚ що їхні
діти мають українські імена: Андрій‚ Лі-
дія і Дарія. Певна річ‚ що й подвійні сер-
ця‚ як у їхніх тата та мами – з обох бо-
ків грудей – американське й українське.

Добре людині жити так‚ щоб з чистим
серцем повернутися до тих воріт‚ звідки
колись пішла у світ. У спогадах є дуже
зворушливі рядки про перші відвідини
рідної Бучаччини в 1993 році. У селі‚ на
той час вже дуже зміненому‚ водій зу-
пинив авто‚ і Б. Футей запитав жінку на
дорозі‚ чи вона не може сказати‚ де жив
Олекса Ворощук. Жінка довго вдивлялася
в обличчя гостя‚ а потім крикнула: «Це
ти‚ Богданцю? Я завжди знала‚ що ти ко-
лись повернешся!».

Петро ЧАСТО

Д-р Богдан Футей (праворуч) у вересні 1995 року 
з Прем’єр-міністром України Євгеном Марчуком (зліва) 

та Послом України до США доктором Юрієм Щербаком.
(Посольство України в США, з родинного архіву Футеїв)
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3січня 1949 року ми прибули до Буенос Айресу, столиці Ар-
гентини, розташованої на річці Ріо-де-ла-Плата. Місто на-
справді було засновано двічі, спочатку Педром де Мен-

досою у 1536 році, пізніше Хуаном де Ґараєм у 1580 році. По-
первах воно називалося «Санта-Марія-дель Буен-Айре».

Після заходу до порту Буенос Айреса пасажири корабля були
розміщені в будівлі під назвою «Ретіро». Це була практика Ар-
гентинського уряду надати житло іммігрантам в цьому місці на
3 або 4 дні, щоб переконатися, що ніякі інфекційні захворювання
не були завезені до країни. Під час перебування у Ретіро, нас
відвідали члени сім’ї: вуйко мого батька, Іван, зі своїми діть-
ми Корнельком і Софією. Ми могли тільки махати їм руками і
спілкуватися на відстані. Після трьох днів ми були звільнені від
цієї «камери», нас забрав вуйко Іван зі своєю дружиною Анас-
тасією, і відвіз до їхнього будинку у Валентин-Альсіні, перед-
місті Буенос Айреса. Ми сподівалися відсвяткувати Різдвяний
Святвечір (6 січня) та Різдво (7 січня) з родиною, з якою не-
щодавно познайомилися. На наш подив, цього не сталося. Нам
повідомили, що Українська Греко-Католицька Церква перейшла
на Григоріанський календар, аби таким чином святкувати всі
свята з віруючими римо-католиками. Але 6 січня аргентинці від-
значають свято трьох Царів. Так, принаймні, ми всі отримали
подарунки до свята. Коли вечеря була подана, ми були здиво-
вані тим, що стейк і асадо подавали напівсирими, з деяких со-
чилася кров. Моя мати не знала що робити і подивилася на стра-
ву з подивом, привертаючи батькову увагу.

Помітивши все це, вуйко Іван сказав: «Маріє, в Аргентині
м’ясо подається в такий спосіб, Вам сподобається». Я не впев-
нений, що ми насолоджувалися стейком в той вечір, але пови-
нен визнати, що незабаром ми звикли до того, що його пода-
ють таким чином і більше не скаржилися. Зупа, салат і печена
картопля виявилися дуже смачними в ту першу вечерю у будинку
наших родичів і пляцок на десерт був чудовим. Нас також при-
гощали «мате», дуже популярним і традиційним Аргентинським
напоєм у післяобідній час, аналогічно британському чаюван-
ню. Для деяких свят це була явна зміна декорацій до яких ми
звикли у Фюссені і Міттенвальді – сніг і крига. У середині січ-
ня 1949 року, що нині є святом Епіфанії, воду освячували у фон-
тані парку з температурою близько 90 градусів (за Фарангай-
том). Явка, однак, була дуже великою. Саме там мої батьки
воз’єдналися з багатьма друзями з України та Німеччини. Та-
кож ми зустріли ще більше родичів. Двоюрідного брата мого
батька Пилипа і його дружину Наталю. Вони приїхали з Італії
до Аргентини приблизно на півроку раніше від нас.

За кілька днів ми переїхали до орендованої квартири не-
подалік і почали планувати наше життя в Аргентині. Одного
разу ввечері, я пам’ятаю це дуже добре, моя мати плакала в се-
редині ночі, через що ми з батьком прокинулися. Не знаючи,
що трапилося, він запитав: «Чому ти плачеш, Марусю?» Моя
мати відповіла: «Петрусю, я хочу додому, я хочу додому!» Мій
батько, без коливань, сказав: «Будь ласка, перестань плакати
і йди спати. Завтра вранці ми перетнемо океан і наступного дня
ти будеш вдома». Сказавши це, ми всі лягли спати і наступні
кілька днів добре веселилися, згадуючи те, що сталося в ту ніч.

Незабаром ми переїхали до Авеніду Ґенераль Року 547 в
Авежанеді, інше передмістя Буенос Айреса. Власність нале-
жала Василеві й Михайлині Ґнюс, родині з Бучацького райо-
ну, які оселилися в Аргентині після Першої світової війни. Вони
володіли великим комплексом, що складався з будинку, де жила
сім’я, двох маленьких квартир і крамнички в’язаних речей, де
працювало п’ятеро або шестеро осіб. Ми оселилися в одній з
квартир, і моїй матері запропонували працю в крамниці. А мій

батько отримав роботу в лабораторії компанії з виготовлення
мила «Левер Брадерс». 

Мої батьки працювали в тих місцях та на тих посадах до
нашого від’їзду до США в 1957 році. В той час я поступив до
школи Сарм’єнто в Авежанеді, щоб отримати початкову осві-
ту. Школа була розташована за кількох кварталів од нашої квар-
тири на вулиці Авеніда Ґенераль Рока, і я міг ходити до шко-
ли щодня. Після її закінчення в 1952 році, я вступив до гімназії
Ескуеля Нормаль Мікста де Авежанеда. Вчився там до берез-
ня 1957 року – ми виїхали до США 30 березня.

Під час років навчання у початковій школі, всі студенти но-
сили довгі білі фартухи поверх звичайного одягу. Те ж саме сто-
сувалося більшості старшокласників по всій країні. Це була
шкільна форма, і ми повинні були її одягати, щоб уникнути від-
мінностей між родинами, які мали все і ті, кому пощастило мен-
ше. Мені дуже подобалися заняття в школі, особливо історія, пра-
вознавство, географія та іноземні мови (латинська, англійська
та італійська). Мій викладач з історії/правознавства Луїс Вер-
тані, доктор юридичних наук, мав на мене сильний вплив, особ-
ливо тому, що завжди робив посилання на реальні ситуації зі сво-
єї юридичної практики при читанні лекцій. Я вважаю, що він по-
служив моделлю для моєї майбутньої професійної кар’єри.

Існують дві речі під вплив яких постійно піддається людина,
яка живе в Аргентині: футбольний м’яч і танго. Музика танго
присутня увесь день і всю ніч. Діти починають грати у футбол,
тільки-но можуть ходити. Я любив футбол відколи як грав у Ні-
меччині, у Фюссені і Міттенвальді, але в Аргентині він був поза
порівнянням. Я відразу почав грати у футбол у своєму кварталі.

В Аргентині багато футбольних команд, але дві мають штаб-
квартири в Авежанеді: «Індепендієнте» і «Расінг». Однак для
мене «Бока Жуніорс» була кращою. Це була дуже гарна команда,
дуже успішна, але що справді справило на мене враження щодо
«Бока Жуніорс» це те, що кольори уніформи були блакитно-
жовтими. Національні кольори України!

В той час, коли ми приїхали до Аргентини, президентом
країни був Хуан Домінго Перон – популярний генерал армії,
улюбленець профспілок. 1945 року він зіткнувся з деякими про-
блемами з урядом Аргентини і був ув’язнений. Члени робіт-
ничого руху оточили в’язницю, де перебував Аргентині разом
з дружиною Евою Дуарте (Евітою), що змусило уряд звільнити
генерала. Перон був обраний президентом і разом з Евітою вони
правили Аргентиною до перевороту 1955 року. Насправді Еві-
та померла в 1952 році і країна була в жалобі упроовж трьох
місяців. Перон так і не отямився від втрати Евіти. В той час всі
учні середньої школі повинні були вивчити цей період арген-
тинської історії. Книга Евіти Перон «Причина мого життя» слу-
жила в якості підручника для старшокласників. В епоху Перона
всі аргентинці знали гасло «Peron cumple! Evita dignifica!» («Пе-
рон виконує! Евіта завершує!)». У 1955 році після державно-
го перевороту Перон був у вигнанні в Парагваї, Венесуелі та
Іспанії. Хунта двох генералів і одного адмірала (Лонарді, Арам-
буру і Рохас) після перевороту стала управляти країною. Пе-
рон повернувся до Аргентини після 18 років вигнання, щоб пра-
вити своєю країною втретє як президент у жовтні 1973 року
зі воєю новою дружиною Ізабель в ролі віце-президента. Пе-
рон помер від серцевого нападу черз рік у липні 1974-го.

Поселившись у Буенос Айресі, мої батьки почали вста-
новлювати контакти з українською громадою; спочатку в
Авежанеді та його найближчих околицях, а потім у столиці.
Вони часто відвідували заходи організацій «Відродження» і
«Просвіта». По неділях ми ходили на служіння до Української
Греко-Католицької Церкви в Док-Сюд, околиці Авежанеди, або
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до собору, розташованому в діловій частині Буенос Айреса.
Найчастіше ми відвідували літургію у кафедральному соборі
на вулиці Курапалігве на площі Флорес у центрі сітолиці. Піс-
ля літургії я зазвичай залишався на зібрання «Пласту», поки
мої батьки брали участь у різних церковних заходах або від-
відували друзів. Засідання «Пласту» проводились раз у два тиж-
ні. Ми також планували прогулянки в літні і зимові місяці. Це
було чудово бути разом з багатьма друзями і я пам’ятаю, як
особливо насолоджувалися вогнищами.

Крім того, я і мій друг Олег Романишин брали участь у кон-
цертах на заходах «Просвіти» й іноді виступали у невеликих
шкільних виставах на день Святого Миколая.

Упродовж цих років були створені міцні дружні стосунки.
Такі прізвища, як Яхно, Іваник, Дрозд, Величко, Послушний,
Веслоцький, Фаріон, Романишин, Сацюк, Стернюк, Стефа-
нишин, Василик, Бандура, Ласовський, Пенцак, Думановський,
Шкварок, Сірко, Воловина і Яворськийьзавжди будуть части-
ною мого життя в Аргентині.

Наприкінці 1952 року, ми знову відправились у подорож.
Мої батьки купили дуже гарну нерухомість у Вілла Гонет, Віль-
де, передмісті Буенос Айреса, і ми жили на вулиці Віктора Гюго
1265 до нашого від’їзду до Сполучених Штатів Америки. Було
кілька українських родин, які проживали в цьому районі. Од-
нак мені довелося сісти на автобус, щоб поїхати до школи в Аве-
жанеді, це зайняло майже годину. Треба було півтори години
часу, щоб ходити до церкви в неділю. Але ми до цього звик-
ли і насолоджувалися життям у власному будинку, розвагами
з членами сім’ї та друзями. 1953 року візит вуйка мого бать-
ка, Корнелька, з Кордоби на Новий Рік був дуже емоційним і
веселим. Це було возз’єднання сім’ї. Наш сад був повний ово-
чів і фруктових дерев, особливо цитринів, помаранчів і фігів.
До цього часу «асадо» та різні види стейків стали нашими улюб-
леними стравами, особливо напівсирі або середньої прожар-
ки на грилі (парріжя). Якість м’яса в Аргентині визнана одні-
єю з кращих у світі. Особисто я можу це підтвердити, і впро-
довж багатьох років у Сполучених Штатахтя намагався про-
сунути цю ідею серед друзів, які, не завжди були згідні зі мною.
Аргентинці також скажуть вам, що єдиний напій, який добре
поєднується з м’ясом (яловичиною) – це аргентинське черво-
не вино, особливо з Мендоси.

Інформація про можливу еміграцію до США і Канади була
отримана під час церковних заходів. Деякі з друзів моїх бать-
ків вже записалися на отримання віз до американських та ка-
надських посольств. Після короткого обговорення і умовлянь
з мого боку, мій батько і мати погодилися записатися на лист
очікування (система квот) для поїздки до Сполучених Штатів.
Але нам також сподобалася Аргентина і ми звикли до неї та
ідея жити в Америці була не менш привабливою. Мій батько
написав своєму далекому родичу Василю Оріховському в Лонг-
Айленд, Нью-Йорк і Михайлу Білоусу, його доброму другу з
Бучача, який проживав у м. Рочестер, штат Нью-Йорк за під-
тримкою і фінансовою допомогою, що вони і зробили. У 1955
році ми отримали повідомлення з посольства США в Буенос
Айресі, що наші імміграційні документи готові для розгляду.
Ми пішли до консульства, яке знаходилося неподалік від Ла
Каса-Росада (Рожевий Дім, схожий на американський Білий
Дім) в центрі Буенос Айреса, пройшли необхідні співбесіди,
заповнили всі необхідні документи і пройшли медичний огляд.
Звичайно, мої батьки були дуже стурбовані через мене, але цьо-
го разу проблем не було, я пройшов «на ура!».

Мені було важко покинути Буенос Айрес. Всі мої шкіль-
ні друзі залишилися там. Багато хто прийшов до аеропорту Ей-
зейза, щоб попрощатися – мій найкращий друг Луїс Альбер-
то Іглесіас, Юрій Прессер, Нестор Мішельторена, Ельба Ло-
вотті, Марта Феліче, Делія Баррос, Естер Носетто, Вісенте Юті,
Ельза Фельдман, Маурісіо Фельдман, Карлос Альварез, Ель-
са Санталла, Нестор Новелло, Марія Баріоз, Рікардо Вінер і Кар-
лос Андерсон. У Буенос Айресі я почувався як вдома, адже він
був «Парижем Америки». Це було моє життя: ходити Авені-
да 9 де Хуліо, найширшому проспекті в світі, милуватись Обе-
ліском, схожим на пам’ятник у Вашингтоні (Округ Колумбія),

просто блукати вулицями Корріентес, Лавалже та розглядати
численні ресторани, крамниці, театри і кінотеатри, дивитись
на Травневий проспект з його урядовими будівлями неподалік
від Ла Каса-Росада, місце перебування виконавчої влади, Ка-
білдо, колоніальну залу Конгрес, де знаходиться законодавча
влада, ходити вулицею Ла Каже Флоріда, яка ніколи не спить,
годі забути чудові виступи в Театрі Колон. Я також проїжджав
через надзвичайно мальовничий район Ла-Бока, Палермо і Парк
Ретіро. Мар-Дель-Плата славиться своїми пляжами і купанням.
Нарешті, відпустка у Кордобі з вуйком мого батька, Корнель-
ком, в його будинку в горах. Все це залишило незабутнє вра-
ження в моєму юнацькому житті.

Рішення, проте, було прийняте, і майбутнє було попереду.
Ми продали наш будинок, погасили іпотеку, купили квітки і
30 березня 1957 року вилетіли з аеропорту Есейса.

1 квітня 1957 року ми прибули до Маямі, штат Флорида.
Мені було 17 років. Коли ми опинилися США після дев’яти ро-
ків перебування в Аргентині у в наших кишенях було $300.00,
щоб почати нове життя. З летовища Маямі ми полетіли до ае-
ропорту Ла Гвардії в Нью-Йорку. Там нас зустрів Василь Орі-
ховський, далекий родич мого батька, який повіз нас у свій дім
в Гемпстеді на Лонг-Айленді. Погода за вікном була кепська,
падав дощ, було туманно і холодно, тому ми не могли багато
побачити будинків або роздивитися пейзажі та вулиці. Разі з
тим помітили безліч зручностей у будинку, яких не було у нас
в Буенос Айресі. Це був великий будинок з чотирьох спалень,
де родина Оріховських жила зі своїми двома синами та бать-
ками пані Оріховської. Нас зустріли дуже ввічливо, багато го-
ворили і насолоджувалися гарною вечерею. Мої батьки так вто-
милися, що просили відпустити їх раніше аби піти спати. 

Наступні кілька днів ми намагалися звикнути до нової об-
становки. Погода була як і раніше не сприятливою, тож не мог-
ли багато ходити районом. У той час ситуація з працевлаш-
туванням в Нью-Йорку була не дуже стабільною. Роботи бра-
кувало. Одного разу ми поїхали в центр міста. Величезний Ман-
геттен дуже відрізнявся від того до чого ми звикли в Буенос
Айресі. Після повернення до дому, ми довго та ретельно об-
говорювали та порівнювали те, що побачили. Крім того, почали
шукати школу, до якої я міг би ходити, і можливе місце пра-
цевлаштування для моїх батьків.

Тоді вуйко Василь, як я звик називати його, сказав нам, що
він отримав повідомлення про інтерв’ю в Клівленді, штат Огайо,
у Клініці Клівленда. Він мав медичний диплом з Німеччини,
але ніколи не складав іноземний лікарський іспит у Сполуче-
них Штатах. Вуйко Василь запросив мого батька поїхати з ним
до Клівленду. Було сказано, що ситуація із роботою там була
набагато краща і що там була велика українська громада з Ні-
меччини. Вони сіли на автобус компанії «Greyhound» і поїха-
ли до Клівленду. Я з мамою залишилися вдома. Через два дні
батько зателефонував і повідомив, що їм двом запропоновані
робочі місця, і що він зустрів багато друзів з України і з таборів
для переміщених осіб у Міттенвальді й Фюссені. Потім він за-
питав маму, що робити, вона відповіла, що треба залишитися
там і що ми приєднаємося за кілька днів. Вуйко Василь по-
вернувся через день чи два, і розповів про наших друзів, що
живуть в Клівленді. Було дуже цікаво слухати його. 

Ми поїхали до Клівленду автобусом наступного дня. Родина
Оріховських залишилась, щоб продати або здати в оренду бу-
динок і подбати про батьків пані Оріховської. На жаль, з тієї
чи іншої причини, вони так і не переїхали до Клівленду. 

Прибуття на автобусну зупинку компанії «Greyhound» на
Честер-авеню в Клівленді стало унікальним досвідом для мене
і моєї матері. Це було в середині квітня. Упродовж кількох днів
йшов сніг, вулиці не були очищені. Побачивши все це, я запитав
себе – що я тут роблю? Природньо, що згадав Буенос Айрес,
його теплу погоду і чисті вулиці. Упродовж декількох днів, якщо
не тижнів або навіть місяців, я був дуже збентежений – зали-
шитися тут або повернутися до Буенос Айресу, до Аргентини.
Я довго думав, аби прийняти рішення, але тільки-но воно було
ухвалено, я жодного разу не пошкодував, що жив у Сполуче-
них Штатах, зокрема в Клівленді.


